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Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok részéről is egyre gyakrabban felmerülő igény, hogy épuleteiket, vagy
akár a közterületeket kamerás megfigyeléssel védjék a jogellenes cselekményektől.
Azonban a kamerás megfigyelőrendszerek használata számos kérdést felvet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság (röviden NAIH) éves jelentéseiben
rendre visszatérö elem, hogy a kamerarendszerekkel kapcsolatos panaszok minden évben a
leggyakoribb ügyek közé tartoznak, melyek gyakran végződnek hatósági bírsággal. A témának
különös aktualitását adja két további újdonság: egyrészt 2019. április 26. napjával hatályba
lépett a személy és vagyonvédelemmel kapcsolatos 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)
módosítása, amely a kamerarendszerek kezelésének általános eseteire vonatkozó szabályokat
tartalmazza; másrészt 2019. július 10-én az Európai Adatvédelmi Bizottság kiadta 3/2019.
számú útmutatóját a kamerarendszerek használatával kapcsolatosan (3/2019 Utmutató).

Az önkormányzatok vonatkozásában három tipikus esete merülhet fel a kamerás
megfigyelörendszerek használatának. Az elsö a nyilvános ügyfélterek bekamerázása, ahol az
önkormányzat vagy szerveinek ügyintézöi találkozhatnak ügyfelekkel. A második az
önkormányzat épületének belső terei, folyosói, helyiségei kamerával történö felszerelése, ahol
jellemzöen már csak az önkonnányzat dolgozói fordulnak meg. Ezen két eset vonatkozásában
az önkormányzat adatkezelőnek minősül, és a legfontosabb jogszabály, amit figyelembe kell
vennünk - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történö
védelméröl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK. rendelet hatályon kívül
helyezéséröl szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános
adatvédelmi rendelet - GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv. ) mellett - az Szvtv., amely a
kamerás megfigyelőrendszerek (az Szvtv. szóhasználatában elektronikus
megfigyelőrendszerek) alapvető eseteinek szabályozását tartalmazza.

A harmadik tipikus eset a kozterületek megfigyelése, amelyre vonatkozóan elsősorban a
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény szabályait kell alkalmazni.

A kéDfelvevő elhelvezéséről, valamint a kepfelvevővel meefievelt közterület kiielöléséről

a felüevelet előteriesztésére az önkormánvzat képviselő-testülete rendeletben dönt. Ebben

az esetben a közterület-felueyelő minősül adatkezelönek.

A kamerarendszerek az emberek képmását rögzítik, amely a GDPR alapján személyes

adatnak minősül, ugyanis a képmás alapján az adott természetes személy beazonositható
lesz.

A Ptk. 2:43. § és 2:48. §-ai a nevesített személyiségi jogok között emlitik a képmáshoz és a
hangfelvételhez való jogot. Látható tehát, hogy a képmást rögzitö felvételeket adatvédelmi-
személyiségi jogi szempontból kiemeltjelentőségünek tartja ajogalkotó.



A felvételeket csak jogszerű célból szabad késziteni és rögziteni. Amikor meghatározzuk a
kamerakezelés célját, armak mindig összhangban kell állnia azzal, hogy miről is készit felvételt
a kamera: más lesz az adatkezelés célja az ügyféltérben, és más egy forgalmas
útkereszteződésben.

A közterületek megfigyelése esetében a jogszabályok pontosan megmondják, milyen cél
érdekében lehet telepiteni a közterület-figyelő rendszereket. A Köztertv. 7. §-a szerint a
közterület-felüeyelet csak közbiztonsáei, illetve bűnmeeelözési célból helyezhet el

kepfelvevő berendezést.

Még konkrétabban van szabályozva a felvételek felhasználása: azokat ugyanis csak a
rögzítés helyszínén elkövetett cselekménnyel kapcsolatos büntető vagy szabálysértési
eljárásban, jogsértés vagy a felügyelő intézkedése jogszerűségének megállapítására
irányuló közigazgatási eljárásban, a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása

érdekében indított eljárásban; továbbá terrorcselekmények vagy más bűncselekmények
megelőzése, felderitése és megszakitása céljából, a nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső
biztonsági és bűnmegelözési ellenőrzési feladatok ellátása céljából, a katasztrófavédelmi,
tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, illetve körözött személy vagy tárgy
azonosítása érdekében lehet felhasználni.

A leírtakkal összhangban. az Európai Adatvédelmi Bizottsáe szerint nem elég a célokat

általánosságban, nagyvonalakban meghatározni, mint például: "biztonsági okokból", "az

On védelme érdekében" stb. A cél meehatározásának mindia konkrétnak, részletesnek

kell lennie.

A magyar jogrendszerben az Infotv. rendelkezései alapján tavaly májusig az a szabály
érvényesült, hogy bármilyen személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett
hozzájáml; illetve azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Ebből következöen
a képfelvevö rendszerek alkalmazása esetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (NAIH) is arra az álláspontra helyezkedett, hogy a legtöbb esetben (kivéve például a
közterületeket) az adatkezelésjogalapja az érintett személyek hozzájárulása, akik a megfigyelt
helyiség bejáratához közel kitűzött részletes tajékoztató elolvasásának lehetőségével, a
képfelvétel készitésének tudatában lépnek be a megfigyelt helyiségbe, ezzel mintegy ráutaló
magatartással hozzájárulásukat adják a felvételek készítéséhez és rögzitéséhez.

A GDPR azonban jelentősen kibővítette a jogalapok körét, és az Európai Adatvédelmi

A GDPR 6. cikkének 1 .e) pontja szerint az adatkezelés akkor is jogszerű, ha az közérdekű vagy
az adatkezelöre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat

végrehajtásához szükséges; az Európai Adatvédelmi Bizottság 3/2019 Utmutatójának 3. 2.
fejezete kiemeli, hogy a képfelvétellel érintett személyekjogainak védelme mellett ez ajogalap
is alkalmazható.



Mi lehet közérdek? Például a Köztertv. 7. §-ában a képfelvevök telepitése kapcsán emlitett
célok. Közterületek megfigyelése esetén a teljes lakosság érdeke lehet a közúti szabálysértések,
gyorshajtások megakadályozása, bűncselekmények megelözése a képfelvevő berendezések
által képviselt preventív hatás miatt, a bűncselekmények áldozatainak pedigjogos érdeke lehet
az elkövetö mihamarabbi felderitése, amelyben segítséget nyújthatnak a felvételek.

A magyar hatóság a NAIH/2015/6921/2/V számú tájékoztatásában külön foglalkozik a
térfigyelö kamerákkal. Álláspontja szerint a telepíteni kivánt térfigyelö kamerákról
mindenképpen képviselő-testületi döntést kell hozni, melynek tartalmaznia kell - többek között
-, hogy a rendszer milyen célból jön létre, hogyan működik, milyen adatfajták kezelésére és
milyen esetekben kerül sor, valamint azt, hogy a rögzitett adatokat pontosan meddig lehet
tárolni. E rendeletben érdemes továbbá szabályozni, hogy a nem közterület-felügyelőként
közreműködö személyeknek a térfigyelö rendszer üzemeltetése során - a törvényben
meghatározott keretek között - milyen feladatai vannak, azokat milyen feltételek mellett látják
el, valamint milyen felelösséggel tartoznak az általuk folytatott adatkezelési tevékenységért. (A
NAIH tajékoztatásában visszaköszön az a korábbi szabály, miszerint jogszerű az adatkezelés,
ha törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból
elrendeli azt.)

A közösségi együttélés feltételeinek optimalizálása és a közösség biztonságérzetének növelése
fontos szempont a közterület - felügyelet tevékenységét illetően.
Ugyanakkor a közterületi térfigyelö kamerarendszer működtetése során mindvégig
figyelembevételre kerül az, hogy személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesitése érdekében kezelhetö.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető. Visszautalva a Nemzeti Adatvédelmi és
Információbiztonság Hatóság elnökének NAIH/2015/6921/2/V állásfoglalására személyes
adatnak minösül egy ember arca, képmása is, igy a célhoz kötöttség az adatkezelés során
mindvégig kiemelkedö fontosságú.

Szükséges ismételten megemliteni, ehelyütt idézni a KAv. 7. § (3) bekezdését, amely
értelmében a felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelözési célból, bárki
számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevöt helyezhet el, és felvételt készithet.

Közbiztonsági és bűnmegelőzési célból, további közterületi képfelvevö elhelyezésétjavasoljuk,
megfígyelendö területek felsorolásával, amely megteremti, a jelenleg üzemeltethető rendszer
bővitésének a lehetöségét is. Nyomós érv, hogy a képfelvevő elhelyezése lehetővé teszi, a
javuló közbiztonság mellett, azt is, hogy jelentősen csökkenjen a bűncselekmények
elkövetésének lehetősége, továbbá elkerülhetővé váljon a társadalmi kár, megteremtödjön
annak a feltétele, hogy növekedjen az emberek biztonságérzete, valamint jelentősen
csökkenjen, vagy megszűnjön az illegális hulladék lerakásának esélye.



A Kftv. 7. § (3) bekezdése indokolja, hogy a kamerarendszer működtetését Pilisborosjenő
Onkormányzat Képviselő-testülete rendeletben szabályozza.

Fentiek fígyelembevételével kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt

rendelettervezetet jóváhagyni szíveskedjen!

Hatásvizsgálat
1. A tervezettjogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A térfígyelő kamerarendszer közbizlonsági hatása jelentős, növekszik az állampolgárok
biztonságérzete, elösegiti a bűncselekmények felderítését, csökkenti az illegális hulladék

lerakás esélyét.

2. Egészségi következmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem kimutathatók.

3. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhetö hatás.

4. Adminisztrativ terheket befolyásoló hatások:

A rendelet nem befolyásoljajelentősen az adminisztrativ terheket.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának

várható következményei:

A rendelet szükségessége, célja: a jogellenes magatartások megelözése, kiszűrése; a
közbiztonság növelése, a bűnmegelözés, a közterület általános rendjének biztosítása; a
megfigyelt közterületen található vagyon, megóvása, felügyelete, a közterület-felügyelet
tevékenységének és a rendőrség bűnüldözö tevékenységének segitése, a két szervezet közötti
együttműködés erösítése, a lakosság és a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a
jogsértések visszaszorítása; a lakosság magánvagyonának és az önkormányzat vagyonának
védelme, az illegális hulladék lerakás esélyének csökkenése.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

Pilisborosjenö, 2023. január 13.

Tömöri Balázs

polgármester



Rendeletalkotási javaslat

Pilisborosjenő Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja közterületi térfígyelő
kamerarendszerröl szóló 1/2023. (I. 25. ) sz. önkormányzati rendeletét azzal, hogy a rendelet
hatályba lépése 2023. január 3 1. napja.

Felelős: Polgármester, Jegyzö

Határidő: 2023. január31.



Pilisborosjenő község Onkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.)
önkormányzati rendelete

közteriileti térfigyelő kamerarendszerről

Pilisborosjenő község Onkormányzat Képviselö-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló
1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Pilisborosjenő község Onkormányzat (a továbbiakban: Onkonnányzat) a település
közigazgatási területén közterületi térfigyelö rendszert működtet.

(2) A rendelet területi hatálya az Onkormányzat térfigyelő rendszerrel érintett közterületeire
terjed ki.

2. § A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének célja:

. a) a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése, különösen az illegális
hulladéklerakás megszüntetése;

. b) a közbiztonság növelése, a bünmegelőzés, a közterület általános rendjének
biztosítása;

. c) a megfigyelt közterületen található vagyon, megóvása, felügyelete,

. d) a közterület-felügyelet tevékenységének és a rendőrség bűnüldöző tevékenységének
segítése, a két szervezet közötti együttműködés erösítése,

. e) a lakosság és a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések
visszaszoritasa;

. f) az érinett közutak állagának védelme, a nehéz gépjárművek illegális behajtásának
megelözése;

3. § Az Onkormányzat Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési és
kezelési feladatainak ellátására- a közterület-felügyeletröl szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. §
(3) bekezdésének és (6) bekezdésének figyelembevételével - a Pilisborosjenői Polgármesteri
Hivatal Közterület-felügyeletét jelöli ki.

4. § A közterületi térfígyelö kamerarendszer keretén belül kihelyezett kamerák helyét, valamint
a megfigyelt közterületeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A közterületi térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatos kiadások az
Onkormányzatot terhelik. Az Onkormányzat képviselö-testűlete a költségvetésében tervezi a
rendszer üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet.

(2) A Polgármesteri Hivatal biztosítja a közterület-felügyelet számára azokat a tárgyi
feltételeket, melyek szükségesek a közterületi térfígyelő kamerarendszer működtetéséhez és az
adatkezeléshez kapcsolódó előírások betartásához.

6. § (1) A közterület-felügyelet a közterületi térfigyelö kamerarendszer üzemeltetésére,
kezelésére önálló adatkezelői minöségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfígyelő
kamerarendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbitására és törlésére



az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében, valamint az információs
önrendelkezésijogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közterület-
felügyeletről szóló 1999. évi LXIIl. lörvényben foglaltak szerint köteles eljámi.

(2) A közteriileti térfigyelő rendszer működésének részletes szabályait a Pilisborosjenői
Polgármesteri Hivatal, a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési és kezelési szabályairól
szóló PH/9223-2/2015. számú szabályzata, valamint a PH/5025-9/2017. számú közterületi
térfigyelő rendszerének adatkezelési és adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

7. § A Jegyzö gondoskodik arról, hogy az Onkormányzat honlapján a közterületi térfigyelő
kamerák elhelyezésének ténye, illetve a kamerákkal megfigyelt közterületek közzétételre
kerüljenek.

8. § Jelen rendelet 2023. január 31. napján lép hatályba.

Tömöri Balázs

polgármester

Dr. Horti István

jegyzö

Jelen rendelet kihirdetése 2023. január ....... napján megtörtént.

Dr. Horti István

JegyT



1. melléklet

A közterületi térfigyelő rendszerhez tartozó kamerák helye, általuk megfigyelt terület;

KAMERALISTA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sorszám

kamera:

kamera:

kamera:

kamera:

kamera:

kamera:

Kamera helye

Süllő utea

Süllö utca

Süllő utca

Téglagyári út

Téglagyári út

Téglagyári út

Megfigyeltterület

Süllő-Vadkacsa u sarok

Süllö utca forgalma

Süllő -Vadkacsa u sarok

Téglagyári út eleje

Téglagyári út - 10-es főút

Téglagyári út eleje

Megfigyelés célja

közbiztonság

közbiztonság

közbiztonság

közbiztonság

közbiztonság

közbiztonság




